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 ޖަލްސާވަނަ  2އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްހޯމަ ، 2016ޖޫން  13 ތާރީޚު:

 1437ރަމަޟާން  8 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 10:33ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 14:02މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި:

 މެންބަރުން 54 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ )1(

 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة ل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن

 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ް2016/2/2އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 

 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމ 

 45:10 ި1 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ( ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ގައ( 

 11:00 ި3 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ(ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  ގައ ( 

  :ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ޮއައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރެއްވުންމިޓީތަކަށް ކ 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް )5(

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާދ

 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2007/5

  ،ީވަނަ  2016ގައި ބޭއްވުނު،  2016ޖޫން  7މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ

 އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Civil%20Service%20Gaanoon%20islah%20bill_Abdhuh%20Latheef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Civil%20Service%20Gaanoon%20islah%20bill_Abdhuh%20Latheef.pdf
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 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 11ބިލަށް  މި  

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންވިލިނގިލި  .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ .5

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .6

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން .7

 ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު .9

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .10

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .11

 

  ިނިމުމުން،  އިއަރުވަނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުގެންބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައި ބިލަށްމ

އެރުވުމަށްފަހު ބިލުގެ ބަހުސް  ބަރަށް ފުރުސަތުހުށަހެޅުއްވި މެން ބިލުފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 ނިންމަވާލެއްވި.

 

  :ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރިފާޢު هللاބްދުޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ މާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2006/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ބިލު ގެނައުމުގެ

  ،ީވަނަ  2016ގައި ބޭއްވުނު،  2016ޖޫން  7މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ

 ޖަލްސާގައިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 7ބިލަށް  މި

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  .2

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ .3

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .7

 

  ިނިމުމުން،  އިއަރުވަނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުގެންބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައި ބިލަށްމ

 ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި.

 

  :ް5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ުގެ ގަވާއިދުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު 142

  ިވަނަ  2016ގައި ބޭއްވުނު،  2016ޖޫން  7ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ، ޤަރާރުމ

 އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 3ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ޤަރާރުގެ 

 ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު .2

 މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު .3

 

  ްބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މިވޯޓަށ 

 
 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް  )6(

 
 ާ5.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

 ާ2007/5ފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވ 

މެދު ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމާ (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 އެއްސެވުން؛

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Abdul%20Kareem.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Abdul%20Kareem.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Civil%20Service%20Gaanoon%20islah%20bill_Abdhuh%20Latheef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Civil%20Service%20Gaanoon%20islah%20bill_Abdhuh%20Latheef.pdf


 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ިއްވިބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުތައްތަކާމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު މ 

 
 ާ5.2 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

 ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރިފާޢު هللاބްދުޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ މާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2006/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ޓަށް އެއްސެވި؛މާމެދު ވޯލައިގަތުބަ ބިލު ގެނައުމުގެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ިއްވިކޮމިޓީއަށް ފޮނު ޤްތިޞާދީއިދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު މ 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 02

 މެންބަރުން 50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 34 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން 18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 01

 މެންބަރުން 52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ވި.* ފާސް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
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  :ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ަވާއިދުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގ

 ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު 142

 
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .1

 ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު .2

 ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު .3

 ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ .4

 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .5

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި .6

 
  ،ްރާރުގެޤަ މިމި ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުމުނ 

 ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި.

 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Abdul%20Kareem.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Abdul%20Kareem.pdf

